
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

      Arendal 15.september 2017 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 

2017 i Tvedestrand kommunehus 

 

Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00 i Tvedestrand 

kommunehus. Det serveres en enkel lunsj. 

Møtet innledes med et kontaktmøte med fylkesmann Stein A. Ytterdal.  

Forfall til møtet meldes sekretariatet.  

 

SAKSLISTE: 

 
Utsatt sak fra styremøtet 25.august 2017 

Sak 44/17  Anbefaling fra styret i Østre Agder overfor 

medlemskommunene om å slå sammen IKT Agder IKS og 

DDØ 

Spørsmålet om sammenslåing har vært til vurdering over 

lengre tid og styret har blitt orientert om prosessen som ble 

initiert av rådmannsgruppen.  Det foreligger nå et saksframlegg 

som følger innkallingen med 8 vedlegg. Fra siste behandling 

har rådmennene valgt å anbefale et ekstra vedtakspunkt(8). 

På oppfordring fra Vegårshei kommune legger sekretariatet 
ved denne utsendingen med seks ekstra dokument med 
relevans for saken.  Disse kommer i tillegg til de åtte 
vedleggene som forelå ved opprinnelig utsendelse.  
 
Forslag til vedtak: 



 

 

 

 

1. Styret i Østre Agder anbefaler kommunen og fylkeskommunen 

å fatte vedtak om å slå sammen IKT Agder og DDØ og å 

opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i 

Kommuneloven.  

 

2. Styret i Østre Agder anbefaler at vedlagt forslag til vedtekter 

for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten. 

 

3. Styret i Østre Agder anbefaler at IKT Agder ved etablering 
lokaliseres på 2 steder med hovedkontor i Arendal og en 
virksomhet på Vegårshei. Styret i Østre Agder anbefaler at 
styrende organer for den nye virksomheten gis rett til å 
bestemme fremtidig lokalisering, men forutsetter at 
hovedkontoret skal ligge i en av eierkommunene. 

 
4. Styret i Østre Agder anbefaler at sammenslåingen av de 2 

samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter 

Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de 

ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette 

legges det til grunn en egen avtale mellom partene som 

utdyper, supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og 

plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører sine 

pensjonsrettigheter i KLP.  

5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 

2018 alle passiva og øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og 

DDØ på det tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, 

herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 

1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og 

som naturlig hører inn under virksomhetene, til den 

sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal ikke 

verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på 

eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet. 

 

6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved 

sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at 

disse verdsettes og legges til grunn for framtidige 

eierinteresser. Unntatt fra dette er egenkapitalen i form av 

bankinnskudd i IKT Agder IKS på sammenslåingstidspunktet. 

En forutsetning for sammenslåingen er at likviditeten i form av 

bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS etter 

eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av 

innestående sum 1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye 

IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond 



 

 

 

 

innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å kunne 

dekke svingninger i driftsutgiftene. 

 

7. Av hensyn til framdriften i den videre sammenslåingsprosess 

ber Østre Agders styre de deltakende kommuner og 

fylkeskommunen om å ta stilling til spørsmålet om 

sammenslutning innen utgangen av oktober 2017. 

 

8. Styret for Østre Agder legger til grunn at det nye samarbeidet 
etableres med styrende organer som overtar fullt driftsansvar 
hos alle ni eierne fra 1.1 2018. Det må påregnes at den 
praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, 
kanskje hele 2018. 
 

  Sak 53/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.08.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 54/17 Justering av møteplan for rådmannsmøtene 

 

Det er blitt avklart noen møtekollisjoner for planlagte 

rådmannsmøter i 2018. Rådmennene anbefaler følgende 

endringer: 

 

Planlagt rådmannsmøte onsdag10.januar 2018 flyttes til tirsdag 

9.januar. 

Rådmennenes budsjettseminar planlagt til onsdag 7.mars 

flyttes til fredag 9.mars. 

 

  Sak 55/17 Deltakelse i næringsforesight for hele Agder 

Som vedlegg følger sak om dette og invitasjonen fra 

Kristiansand kommune til regionene i Agder om å ta del i 

prosjektet Næringsforesight.  

Forslag til vedtak: 

  
1. Styret vedtar at kommunesamarbeidet Østre Agder blir med som 

en partner i et næringsforesight- prosjekt for Agder.  



 

 

 

 

2. Styret forutsetter at deltagelse i satsningen finansieres med 

eksisterende prosjektmidler knyttet til Utviklingsprogrammet for 

byregioner.  

 

  Sak 56/17 Orientering om Invest in Agder 

Prosjektleder for Invest in Agder Gunnar Kulia orienterer om 

denne felles satsingen i regi av fylkeskommunene. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

Sak 57/17 Status for evalueringsrunden til kommunestyrer og 

bystyrer 

Vedlagt følger notatet som oppsummere synspunktene som er 

framkommet gjennom møtene med de folkevalgte i syv av åtte 

kommuner. Det er ønskelig at de folkevalgte drøfter dette 

materialet og gir anbefalinger for hvilken oppfølging dette bør 

få i form av forslag til endringer i vedtekter og rutiner i 

sekretariatet. 

 

De folkevalgte i Vegårshei kommune skal ha møte 

18.september. Oppdatert notat ettersendes straks dette er klart. 

 

Rådmennene har drøftet tilbakemeldingene og i tillegg drøftet 

hva som kan bidra til en tydelig arbeidsdeling i 

styringsstrukturen til Østre Agder. 

 

Forslag til vedtak: 

Med grunnlag i evalueringsprosessen i folkevalgte organ i 

kommunene ber styret om at sekretariatet og 

evalueringsgruppen arbeider med sikte på nye vedtekter for det 

interkommunale samarbeidet der følgende skal bli ivaretatt: 

 

- Samarbeidet skal endre navn til Østre Agder regionråd 

- Styret anbefaler ingen endringer i styrets sammensetning 

- Leder og nestleder velges for to år istedenfor fire, men skal 

kunne gjenvelges. 

- Det innarbeides et eget punkt om sekretariatets 

informasjonsplikt overfor ordfører og folkevalgte. 

- Det innarbeides et eget punkt i vedtektene om de 

betalingsordninger som skal legges til grunn for 



 

 

 

 

interkommunale virksomheter. Samtidig skal det av 

vedtektene klart framgå at regionrådet ikke kan påta seg 

utgifter eller forplikte kommunene ut over det det foreligger 

forpliktende vedtak fra kommunene om. Gjennom Østre 

Agder skal kommuner som deltar i ulike samarbeid få 

anledning til å delta i forutgående budsjettprosesser. 

- Det innarbeides et forslag i formålsparagrafen som 

tydeliggjør regionrådets ansvar for å ivareta en helhetlig 

samfunnsutviklerrolle, men samtidig klargjøre at felles 

satsinger må være fundert i det enkelte 

kommunestyre/bystyre. 

- Av vedtektene skal det framgå at det er leder som skal 

godkjenne sakslisten til styremøtene. 

- Begrepet referansegruppen i vedtektene erstattes av 
rådmannsutvalg.  
Rådmannsutvalget gis følgende mandat: 

- forberede og innstille i saker som skal til styret 

- oppnevne administrative grupper til støtte for sitt arbeid 

- ta initiativ overfor styret i saker som krever eller etter 
rådmennenes oppfatning vil ha fordel av interkommunal 
løsning 

- arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor 
rammen av det som er omfattet av rådmannsmyndigheten i 
den enkelte kommune 
 

- Østre Agder skal ha et sekretariat organisert etter 

vertskommunemodellen, men sekretariatsleder skal ha styret 

i Østre Agder og rådmannsutvalget som sine 

oppdragsgivere. 

- Sekretariatet er ansvarlig for at alle kommuner i 

samarbeidet blir likeverdig behandlet og det skal være en 

felles ressurs for medlemskommunene. 

- Sekretariatet er ansvarlig for at forslag til nye 

samarbeidsfelt blir grundig utredet og at det utarbeides 

felles saksgrunnlag som kan legges til grunn for 

behandlingen i kommunene. Når kommunene gir tillatelse 

til det kan Østre Agder engasjere fagmedarbeidere til å 

forestå slikt utredningsarbeid. 

 

  Sak 58/17 Eventuelt 

 Status for arbeidet med Tour des Fjord 2018 

 Orientering ved ordfører Per Kristian Lunden 



 

 

 

 

  
 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


